
Protecció Acústica per Collserola 
 

Les Associacions de Veïns dels barris Mas Guimbau-Can Castellví, Rectoret i 

Mas Sauró, que representen els habitants dels tres nuclis urbans de la ciutat 

de Barcelona situats al cor del Parc Natural de Collserola, reclamen: 

la qualificació acústica de l’àrea de Collserola com a zona ZEPQA 

per garantir la protecció dels espais naturals que els envolten de la 

contaminació acústica provocada pel trànsit de vehicles 

 als Túnels de Vallvidrera i per la circulació dels Ferrocarrils Catalans. 

 

Localització 

Els tres nuclis urbans esmentats se situen al terme municipal de Barcelona, 

districte Sarrià Sant Gervasi, barri Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedents 

Les associacions de veïns de la zona porten més de deu anys sol·licitant al 

govern del seu districte - i a als directius responsables de Tabasa i  FGC - que 

es prenguin mesures correctores del impacte acústic que pateix la zona, però 

mai han aconseguit un compromís per cercar solucions. La qualificació de la 

zona com espai PEIN, ja fa uns quants anys, i espai d’especial protecció inclòs a 

la xarxa Natura 2.000, no va considerar la possibilitat d’estudiar mesures 

correctores del impacte acústic. Tampoc la recent declaració de Collserola 

com a Parc Natural ha conscienciat de la necessitat de protecció acústica ni al 

nostre consistori, ni al Departament de Medi ambient de la Generalitat, ni al 

Consorci del Parc, tot i que hi ha estudis que demostren els perjudicis que 

causen els alts nivells de contaminació acústica als ocells, fauna i flora en 

general, a demés dels ja coneguts perjudicis per la salut dels habitants 

humans. 

El Pla per la Reducció de la Contaminació Acústica de la ciutat de Barcelona 

2010-2020 i la nova Ordenança Municipal del Medi Ambient Urbà, que va 

entrar en vigor a finals de maig d’aquest any, determinen Zones d’Especial 

Protecció de la Qualitat Acústica (ZEPQA), zones a les quals no es permet 

nivells de soroll per sobre dels 50 dB durant el dia i 40 durant el període 

nocturn. 

Només quatre districtes barcelonins tenen zones amb consideració ZEPQA, 

segons les normatives vigents: 

• Districte d’Horta–Guinardó: Parc del Laberint i Parc de les Heures 

• Districte Sarrià – Sant Gervasi: Can Caralleu  

• Districte Nou Barris : Torre Baró  

• Districte de Sants - Montjuïc, a la muntanya de Montjuïc. 

 

Els tres primers tenen aquesta consideració de zona ZEPQA  pel fet de situar-

se als entorns del Parc de Collserola. 

 

 

 



 

Arrel de l’estudi encarregat conjuntament per l’ACCCA i l’Associació de Veïns 

Mas Guimbau Can Castellví, podem afirmar que els nivells de soroll que pateix 

la zona oscil·len entre valors mitjans màxims de 64 dB - depenent del trànsit - 

durant el dia, i entre 54 i 61 dB durant el període nocturn. Això suposa 14 dB 

més del màxim permès en zona ZEPQA durant el dia i de 14 a 21 dB més 

durant la nit. Cal remarcar que un diferencial de 10 dB respecte a un nivell de 

50 dB no és un 20% d’increment, ja que l’escala logarítmica dels dB implica 

duplicar el nivell sonor i, per tant,  equival a  un increment del 100%. Segons la 

nova ordenança municipal, sobrepassar en més de 20 dB (gairebé 

quadruplicar) el nivell de soroll residual suposa una infracció molt greu. 

 

El Pla per la Reducció de la Contaminació Acústica abans esmentat preveu la 

reducció del impacte acústic de les grans infraestructures viaries. Diu així: 

 

“La diagnosi ha permès detectar els punts següents amb un caràcter prioritari 

(zones properes a les rondes), atès els nivells sonors detectats i els punts 

concrets d’afectació: 
 

•Ronda Litoral: C/Salvador Espriu 

•Ronda de Dalt: Via Augusta-Boca sud dels Túnels de Vallvidrera, d’una banda, 

i C/Arquitectura conjuntament amb altres punts del barri de Montbau, de 

l’altra. 

 

En funció dels nivells acústics de partida, les característiques urbanístiques de 

la zona, la presència de receptors sensibles, etc., s’han estudiat les mesures 

correctores a implantar més adients per a cada cas”.  

 

 

Situació Actual 

L’ajuntament obvia en els seus plans de reducció de la contaminació acústica – 

així com a les pròpies ordenances municipals de medi ambient - les zones 

urbanes situades dintre del Parc Natural de Collserola - limítrofs amb el Parc 

per tres dels seus quatre punts cardinals - tot i que sí considera “a protegir” 

altres nuclis de Barcelona que limiten amb el Parc només per la cara nord. 



 

L’omissió s’estén a la diagnosi dels “punts amb caràcter prioritari, atès els 

nivells sonors detectats” per causa de grans infraestructures, deixant de banda 

la línia fèrria i l’autopista que creuen el Parc Natural. 

 

Conclusió 

Exigim que totes les administracions públiques implicades en la protecció del 

Parc Natural de Collserola es comprometin a prendre mesures de protecció 

efectives contra els alts nivells de contaminació acústica existents, per tal de 

pal·liar els danys que els habitants de la zona – humans, fauna i flora – han 

estat patint durant els últims vint anys. La seva classificació com a Zona 

d’Especial Protecció de la Qualitat Acústica (ZEPQA) ha de ser necessàriament 

el primer pas. 

Les Planes de Vallvidrera, 11 de gener 2012 


